
کردنتجربهبرایبستری
داشته هاموناز حفاظتو سفردر 



داستان ما

۱



محدود بودن سفر به مقاصد و موضوعات تکراری

نداشتن آگاهی کافی

سفرازکافیلذتنداشتن

از سمت گردشگرمسئله 

۲



سفرهای مستقل و شخصی سازی شده

زیستگردشگری دوستدار محیط 

گردشگری تجربه گرا و فعالیت محور

روندهای جهانی و داخلی در بازار سفر

۳



ناشناخته بودن و عدم همراهی جامعه

عدم دسترسی به منابع مالی کافی

نداشتن درآمد پایدار

محلیحفاظت گراناز سمت مسئله 

۴



راه  حل

تحفاظوگردشگریترکیب

محلیحفاظت گرباگردشگرهمراهی

مستقلوکوچکگروهیدر

اوواقعیفعالیت هایدرمشارکتبا

تاثیرگذاریودرآمدایجادهدفبا

۵

تجربه



ارزش پیشنهادی

تجربه های متنوع و تاثیرگذار

سفارشی سازی سفر

افزایش لذت سفر

۶

درآمد مکمل

منابع مالی برای حفاظت

 مشارکتیحفاظت پایدار و

محلیحفاظت گرانگردشگر



M V P

داری سیستم جامع حساب|فروشگاه ساز آنالین 

ماینستاگرا|کانال جذب 

۷



دست آورد

:شناسایی و ارزیابی

۹استان

۱۲منطقه تحت حفاظت

۳منطقه آزاد

:  و طراحیبرنامه ریزی

۳۰ رتکرارپذیفردمنحصربهتجربه

۸ متنوعموضوع

: با همراهی

۷۰۰۰ اینستاگراممخاطب در

۲۵۰ مشترینفر

۳۰ میزبان تجربه

۸

سال۱/۵درتجربهفروشتومانمیلیون۲۵۰

https://www.instagram.com/karifun.ir/


شناسایی

آموزش

نظارت

ارزیابی

استانداردسازی

انتقادات

بازخورد میزبان
بازخورد مشتریان

پیشنهادات

تجربهمیزبانازدرصد۳۰کمیسیون|پلتفورممدل کسب و کار

۹



خارجینمونه های

منحصربه فردفعالیت های 
با میزبانی افراد ماهر

دلخواهتو تورهای فعالیت ها
را در هر جایی رزرو کن

از شلوغی دوری کن

سفر دوستدار 
را شروع کنمحیط زیست

سفر کن و یاد بگیر

Travel Your Way

Support Their Way

۱۰

https://www.withlocals.com/
https://www.withlocals.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.holiable.com/
https://www.holiable.com/
https://www.authenticitys.com/en/
https://www.authenticitys.com/en/
https://www.getyourguide.com/
https://www.getyourguide.com/


گروهیسفارشی سازی شده

تفریحات بومی/ تجربه 

تفریحات شهری/ تجربه 

رقبا

۱۱

NomadTour

ورگانو



، خارجی و ورودی داخلیاندازه بازار سفر 
دالرمیلیارد ۴۱/۸ایران 

World Travel & Tourism Council (WTTC) 2020 , 2021

اندازه بازار

TAM

به متعلق درصد از بازار سفر ۱۰
Tour & Activityبازار 

Escaping the Sidelines: Tours & Activities Get Going 2108, 
Phocuswright Research 

SAM

ده پتانسیل گردشگری در مناطق حفاظت ش
داخلیگردشگر و حاشیه آن برای 

SOM

TA M
۴۱/۸ BN $

S A M
۴/۱۸ BN $

S O M
۱۶/۱۶ M $

۱۲

https://wttc.org/
https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/goldenislesga/Phocuswright_T_A_550e801b-bf49-4620-a42d-21d8c9fd0741.pdf


قدم سومقدم اول

تامین کننده تجربه های بومی

وب سرویس تجربه

قدم دوم

IranWithLocals

جذب گردشگر مستقل خارجی

انواع تجربه در سراسر ایران

جذب گردشگر مستقل داخلی

مسیر کسب و کار

۱۳



سرمایه مورد نیاز

۱۴

ساله۲میلیارد تومان                دوره ۴/۵

انسانیمنابع 

مارکتینگ

بهو توسعه تجرعملیات 

نرم افزاریمحصول 

سایر هزینه ها



)ساله۳بازه (پیش بینی

۱۵

 نقطه مثبت شدنEBITDA| ۲۴ماه

 نقطه مثبت شدنFCFF| ۲۴ماه

 سربه سرنقطهBreak-even Point| ۳۲ماه

 نفر ۱۴۵۰۰|تعداد کل گردشگر

 نفر۹۳۰|تعداد کل میزبان



تیم

آرمکسهیال 

دهنده کسب و کارمدیرعامل و توسعه 
کارشناسی مدیریت گردشگریالتحصیلفارغ •
سفر، راهنمای تور برنامه ریز•
یکتاب های راهنمای سفر در مقاصد خارجنویسنده •
۸۶شروع فعالیت حرفه ای در بازار سفر پاییز •

اسالمیمرتضی 
تجربه هاو توسعه دهنده مدیرعملیات

ایرانییوزپلنگموسس انجمن •
کارشناسی ارشد مهندسی التحصیلفارغ •

تیتنوع زیسو زیستگاه ها، گرایش محیط زیست
آموزشی پستانداراندوره هایمدرس •
وحشسفر حیات برنامه ریز•
وع فعالیت حرفه ای در موضوع حفاظت و تنشروع •

۸۰زیستی پاییز 

عبدالوندلیال 
کارشناس مالی و عملیات و پشتیبانی

کارشناسی مدیریتالتحصیلفارغ •
برنامه ریز سفر، راهنمای تور•
۸۸بهار فعالیت حرفه ای در بازار سفر شروع •

تکنوینشتابدهندهسومچرخه

۱۶

ژفحامد 
مترجم و تولید کننده محتوامحقق، 

، محیط زیستکارشناسی التحصیلفارغ •
مهندسی منابع طبیعی





)۱(کاریفان تنوع تجربه در : پیوست

سافاری

تجربه محیط بانی•
همراهی با جنگل بان•
شب خفاش•
خرس نگری در باغ•
کومه نشینی•
آثار و نمایه•
گراز نگری در باغ•

گیاهان

تجربه اسانس گیری•
شناخت گیاهان شهری•
کاشت بذر•
جمع آوری بذر•
برداشت اصولی گیاه•
هرباریومساختن •
اهلی کردن گیاه•
درخت کاری•

هنر در خدمت حفاظتصیادی و غواصی

نقاشی در طبیعت•
هنر محیطی•
تصویربرداری•
مستندسازهمراهی با •
یآلپعکاسی از گیاهان •

داوطلبی در پروژه های حفاظتی

تجربه حفاظت از سمندر•
پوزه عقابیالکپشتحفاظت از •
حیات وحشآبرسانی•
حیات وحشسرشماری•
بانگیگاو •
به حیات وحشغذادهی•
حلقه گذاری پرندگان•
شناسایی تصویری دلفین ها•
تکثيرمراکز •
زنده گیری جوندگان•

ماهی نگری•
مانگروقایق حوری در •
مشتااز الکپشتنجات •
دلفین نگری•
صید سنتی ماهی•
صید ماهی قزل آال •
با بومی هاماهیگری•
غواصی•



همنشینی با افراد خاص

ر همنشینی با ناخدا د•
لنج

چی  همنشینی با شکار•
توبه کرده

د همنشینی با اساتی•
برجسته در موضوع 

حفاظت و تنوع 
زیستی

بی مهرگانموزه

نمونه برداری حشرات•
حشراتاتاله•
پروانه نگری•

پرنده نگری
بتاالپرنده نگری در •

ها و دیگر زیستگاه
ها

اگونه هکالبدگشایی•
راهنمای موزه•
تاکسیدرمی•

فسیل
کشف فسیل•
تمیز کردن فسیل•

ار تیمار حیوانات وحشی در کن•
متخصصان

تجربه فعالیت در سایت های•
تکثیر و نگه داری گونه های

خاص و در خطر انقراض
مراکز بازپروری حیات وحش•

بازپروری و امداد و نجات

)۲(کاریفان تنوع تجربه در : پیوست
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